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KAPITEL 4
JOH 21,1-14. DEN STORE MESTER, KAP.85.

Morgenmad
med Jesus
Kan du lide overraskelser? Kan du lide gaver eller kan du lide at tage på tur til særlige
steder med din familie? Alle kan lide overraskelser! Det kunne Jesus også! I vores bibelhistorie i dag giver Jesus sine disciple to overraskelser!
tjernerne tindrede på den kolde natmørke himmel. De små bølger lavede klukkende lyde ind mod stranden. Syv disciple gik langs bredden
ved Galilæa Sø. Peter sagde til sine venner: ”Kom, lad os tage ud og
fiske i nat“.
De andre disciple syntes, det var en god ide, og de tog af sted.
Det var dejligt at være tilbage i Galilæa. Det var
sjovt at snakke sammen om deres oplevelser med Jesus. Tiden
gik så dejlig hurtigt, når de snakkede om Jesus. Men af en eller
anden grund, så ville fiskene bare ikke svømme i deres
net denne nat. De ventede
og snakkede hele natten,
men de fangede ingen
Huskevers:
fisk.
”I skal gøre, ligesom
Da det begyndte
jeg har gjort mod
at lysne lidt et sted
jer.“
på himlen, havde de
(JOH 13,15)
stadig ikke fanget
Tema:
noget. De var trætte
og sultne og beslutVi hjælper andre, for
tede sig for at stoppe
vi vil gerne være ligeog sejle til land.
som Jesus.
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Da de nåede i nærheden af land så de en mand inde ved bredden. Han kaldte på dem
og spurgte: ”Har I fanget nogen fisk?“
”Nej, ikke en eneste“, råbte de tilbage.
Så sagde manden til dem: ”Prøv igen! Kast jeres net ud på den anden side af båden“.
Der var noget ved manden, som fik dem til at lytte efter og prøve igen. Så de sejlede
ud og smed nettet i der, hvor han have sagt. Og før de helt kunne forstå, hvad det var der
skete, var nettene fulde af fisk!
Pludselig gik det op for Johannes hvem manden på bredden var. Han sagde til Peter:
”Se, det er Jesus!“
Peter var så glad, at han slet ikke kunne tænke mere på fiskene. Han hoppede lige ned i
vandet og begyndte at svømme mod land. Han ville bare gerne være i nærheden af Jesus.
Det var hårdt arbejde at trække de tunge, fyldte net om borde. Disciplene hev og sled
indtil alle fiskene var oppe i båden. Der var rigtig mange!
Jesus smilte, da han så på sine venner. Det var sjovt at overraske dem!
Jesus havde også en anden overraskelse til disciplene. Det var en dejlig, varm morgenmad til dem!
Han vidste, at de måtte være sultne og trætte efter en hel nat på vandet. Han elskede
sine venner og holdt af at hjælpe dem. ”Kom og få morgenmad“, kaldte han dem sammen.
Og de snakkede og lo, mens de spiste morgenmaden sammen.
Jesus gjorde en stor tjeneste da han fyldte disciplenes net med fisk. Han gjorde dem
også en mindre tjeneste, da han lavede morgenmad
til dem. Det betyder ikke noget, om
det er store eller små tjenester man
hjælper med. Jesus ønsker, at vi altid
skal være opmærksomme på, hvad
det er, vi kan gøre, for at hjælpe
hinanden. Når vi er venlige og
hjælpsomme overfor hinanden, så ligner vi Jesus. Snak
med din familie om at finde
én ny måde at tjene andre
på i denne uge. Det kunne
f.eks. være ved at planlægge
en overraskelse for dem, ligesom
Jesus gjorde for sine venner!
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Leg og lær
lave eller hjælpe med at lave morgenmad til hele
familien i morgen. Tal sammen om hvad I kan gøre
for at hjælpe hinanden i hjemmet, mens I laver morgenmaden.

L Ø R D AG

Hvis I har mulighed for det, så læs bibelhistorien
sammen et sted, hvor folk fisker. Snak sammen om
forskellen mellem den måde man fisker på i dag i
forhold til dengang.
Læs huskeverset igen. Tal om hvad dit barn kan
gøre for at være en god hjælper derhjemme. Sig
Jesus tak for den morgenmad I fik lov til at få i morges.

O N S D AG

Lav morgenmad sammen med dit barn, som I aftalte
i går. Syng en sang om at hjælpe imens. Lad dit barn
sige Jesus tak for maden, inden I spiser. Hjælp også
hinanden med at rydde op efter morgenmaden.

SØ ND AG

Få dit barn til at fortælle bibelhistorien for jer. Tal
sammen om forskellige måder man kan hjælpe
hinanden på. Spørg: Hvorfor har du lyst til at
hjælpe andre? Lav en liste over ting som dit barn
kan gøre for at hjælpe til hjemme. Hæng listen op
og sæt et smilende ansigt på listen hver gang dit
barn har hjulpet med en af tingene. Husk at vise
taknemmelighed over for dit barn, når han/hun
hjælper.

TO R S D AG

Genfortæl bibelhistorien. Lav en legetøjsbåd af en
plastikflaske. Fyld flasken halvt op med vand
og hæld nogle bønner i eller noget andet, som
kan forestille fisk. Sæt låget på og vend flasken
på siden, så kan I se de små ”fisk“ svømme rundt.
Skru låget af igen og fang fiskene med en si. Øv
huskeverset sammen igen og tak Jesus for vandet.

FR E D AG

M A ND AG

Kig på listen med de smilende ansigter på og
tal om alle de forskellige måder dit barn har
været en ”god hjælper“ i denne uge. Spørg
ham/hende: ”Hvorfor har du
haft lyst til at hjælpe så meget i
denne uge?“
Hvis I har lyst, kan I lave nogle
både sammen til hele familien af
frugt eller andet, så de kan spises
(ligesom under mandagens aktivitet).
Sig huskeverset sammen
igen og syng en sang sammen om at hjælpe. Slut af
med at bede sammen.

Læs bibelhistorien sammen og øv jer lidt på
huskeverset. Hjælp dit barn med at lave en
lille spiselig båd til morgenmad eller frokost
i dag. Brug et halvt stykke frugt til skroget
(æble, appelsin, banan etc.) og en anden
slags frugt til at lave en mast af (gulerod, selleri eller
lignende). Lav sejlet af et stykke brød, ost eller et
blad fra en grøntsag.

T I R SD AG

Læs bibelhistorien fra Joh 21,1-14 til jeres andagt i
dag. Spørg: Hvem blev glad for at se Jesus? Hvad
gjorde Jesus for at hjælpe sine venner? Lad dit barn
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